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  چکیده

  
    

مطابق اصل . مربوط به اموال عمومی و دولتی را داوري پذیر نمی دانند مرسوم است که دعاوي
قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع این گونه دعاوي به داوري  457قانون اساسی و ماده  139

صرفا با تصویب هیات وزیران و اطالع مجلس و  در مواردي که طرف دعوا خارجی یا موضوع به 
این حکم آشکارا با تمایل . یب مجلس امکان پذیر می باشدتشخیص قانون، مهم باشد با تصو

کنونی و رویه نهادهاي دولتی در گنجاندن شرط داوري در غالب قراردادها منافات  قانونگذار
با تعریف جدیدي که این تحقیق از اموال عمومی و دولتی ارائه می دهد و با عنایت به . دارد

ن رویکرد نو حمایت شده و عالوه بر آن از موارد بعمل آمده است ای 139تفسیري که از اصل 
  .بطالن شرط داوري نیز کاسته خواهد شد
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   مقدمه 
با عنایت . داوري پذیري اختالفات راجع به اموال عمومی و دولتی همواره محل نزاع بوده است

ها و موسسات دولتی در تجارت داخلی و بین المللی و تمایل روز افزون در  قش شرکتبه ن
از طرفی قوانینی چون قانون . مراجعه به داوري، اهمیت موضوع روز به روز بیشتر می گردد

صریحا از عدم امکان ارجاع  1)457ماده (1379و قانون آیین دادرسی مدنی ) 139اصل (اساسی
ها در مراجعه  این گونه قوانین عموما براي دولت. ه داوري سخن می گوینداین گونه اختالفات ب

ي دولتی و وجود برخی سازمان هااز طرفی رویه مستقر نهادها و  .به داوري مصونیت قایل اند
گرایش جدیدي که در  همچنینو  2قوانین مشعر بر امکان ارجاع این گونه اختالفات به داوري

شور ما مشاهده می شود تمایل زیادي به تعدیل حکم قانون در ک3خصوص حمایت از داوري
هدف این تحقیق روشن ساختن زوایاي . اساسی و داوري پذیري این گونه اختالفات دارد

  . گوناگون این تعارض ظاهري است
داوري پذیر نبودن این گونه اختالفات مبناي چندان محکمی ندارد و بیشتر مبتنی بر 

در برخی کشورها مانند انگلستان و ایاالت متحده منع . طق حقوقیمصلحت اندیشی است تا من
اعم از ارائه (ي جدیدقانونگذارخاصی در این زمینه وجود ندارد و همین امر می تواند مشوق 

در این خصوص می توان با ارائه . در این زمینه باشد) تفسیر هاي قانونی یا تصویب قانون
ی و دولتی، از دامنه بطالن قرارداد داوري کاست و به تفسیرهاي مضیق از مفهوم اموال عموم

  . اعتبار شرط داوري در این گونه قراردادها کمک کرد

                                                
وزیران و اطالع مجلس شوراي  داوري پس از تصویب هیأت تی به ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومی و دول«  . 1

در مواردي که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم  .گیرد اسالمی صورت می
نامه  آیین 17رك به تبصره ماده  همچنین. »است تشخیص داده، تصویب مجلس شوراي اسالمی نیز ضروري

نامه معامالت شرکت خدمات  آیین 17، تبصره ماده 1387اي مصوب  زمان راهداري و حمل و نقل جادهمعامالت سا
  ، 1387مصوب ) پیام(هوایی پست و مخابرات 

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران   20ماده براي نمونه رك به .  2
قانون برنامه پنجم  84قسمت ب ماده  6و بند ) ن قانون منقضی شده استالبته مدت اعتبار ای(  1379مصوب 
  توسعه

فرهنگی جمهوري اسالمی ایران   قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و 130ماده  6براي نمونه بند  . 3
  ). مدت اعتبار این قانو منقضی شده است( 1383 مصوب
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این مقاله کوشیده است تا ضمن مطالعه مفهوم دقیق اموال عمومی و دولتی با تبیین موارد 
ط داوري بطالن شرط داوري اختالفات راجع به اینگونه اموال و مبانی آن، از موارد بطالن شر

  .بکاهد
در مبحث اول، داوري پذیري دعاوي مربوط به . تحقیق حاضر در دو مبحث تهیه شده است

اموال دولتی مطالعه می گردد و مبحث دوم به داوري پذیري دعاوي مربوط به اموال عمومی 
  . اختصاص یافته است

  
  :مبحث اول

  :داوري پذیري دعاوي مربوط به اموال دولتی 
صطالحی است که در برخی قوانین مانند قانون مدنی، قانون اساسی و قانون اموال دولتی ا 

آیین دادرسی مدنی بکار رفته است و پی بردن به معنی دقیق آن از این منظر حایز اهمیت 
است که اختالفات راجع به اموالی که در محدوده این تعریف درآیند قابلیت ارجاع به داوري را 

به همین جهت پیش از آنکه . سایر اموال از چنین قابلیتی برخوردارندنداشته و دعاوي راجع به 
بپردازیم، شایسته است ) بند دوم(به بررسی امکان ارجاع دعاوي مربوط به اموال دولتی به داوري

  ).بند اول(مفهوم اموال دولتی را بازشناسی کنیم
    

  مفهوم اموال دولتی: بند اول
  :اساسی مفهوم اموال دولتی در قانون: الف
  مطابق اصل . قانون اساسی از واژه اموال دولتی استفاده کرده است 139و  83اصول  
  مگر با تصویب  غیر نیست  به  انتقال  باشد قابل  ملی  از نفایس  که  دولتی  بناها و اموالی «: 83

فهوم مخالف م. »فرد نباشد  منحصر به  از نفایس  که  در صورتی  هم  آن  1اسالمی  شوراي  مجلس
بدین ترتیب . اموال دولتی که از نفایس ملی نباشد قابل انتقال به غیر است: اصل چنین است

اموال دولتی موضوع ماده همان است . قانون اساسی نیز بر امکان انتقال اموال دولتی تاکید دارد
                                                

نظر به اینکه قوانین جاریه کشور « :شوراي نگهبان18/4/1365مورخ  6025رك به نظریه شماره  همچنین . 1
در صورتی که از لحاظ قانون اساسی منع اجرایی دارد که با قانون اساسی مغایرت داشته باشد و نظر به اینکه در 

شوراي  مواردي که شمول قانون اساسی نسبت به قوانین جاریه به تفسیر شوراي نگهبان نیاز داشته باشد مادام که
قانون اساسی نسبت به قرارداد مورد  139نگهبان نظر به اصل خود باقی است و نظر به اینکه در مورد شمول اصل 

سوال شوراي نگهبان به نظر تفسیري نرسیده ارجاع به داوري از طرف دولت بدون کسب مجوز از مجلس شوراي 
   .»اسالمی با قانون اساسی مغایرت ندارد
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 هاي دولتی قرار یعنی اموالی که تحت مالکیت دستگاه. که ملک دولت محسوب می گردد
  بر اساس قوانین عام صورت  آنهابوده و واگذاري  آنهاداشته، اصل بر امکان واگذاري 

ولی نظر . در نتیجه باید گفت اموال موضوع اصل باید از قابلیت انتقال برخوردار باشد. می پذیرد
نتیجه  همچنین. ، انتقال آن ممنوع اعالم شده است83به اهمیت خاص اموال موضوع اصل 

  . »برخی اموال دولت مانند نفایس ملی قابل انتقال به غیر نیست« : اصل می گردددیگري نیز ح
در   داوري  به  آن  یا ارجاع  و دولتی  عمومی  اموال  راجع به  دعاوي  صلح «: 139بر اساس اصل 
  که  در مواردي. برسد  مجلس  اطالع  و باید به  است  وزیران  هیات  تصویب  به  هر مورد، موکول

را   موارد مهم. نیز برسد  مجلس  تصویب  باید به  داخلی  باشد و در موارد مهم  خارجی  دعوي  طرف
به نظر ما اصطالح . در این اصل تعریفی از اموال دولتی ارائه نشده است. 1»دکن  می  تعیین  قانون

  .اموال دولتی مذکور در این اصل در معناي درست خود بکار نرفته است

   :موال دولتی در قانون مدنیمفهوم ا: ب
  : بر اساس این ماده. قانون مدنی از اصطالح اموال دولتی استفاده شده است 26در ماده 

  اموال دولتی که معد است براي مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قالع و  «
ه و یچنین اثاث ذخیره و سفاین جنگی و هم  ها و خاکریزهاي نظامی و قورخانه و اسلحه و خندق

 یهاي عمومی و آثار تاریخ ها و کتابخانه هاي تلگرافی دولتی و موزه ابنیه و عمارات دولتی و سیم
بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و   و آنهاو امثال 

الی که موافق چنین امو هم  منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و
البته مطابق ماده . » مصالح عمومی به ایالت و والیت یا ناحیه یا شهري اختصاص یافته باشد

  تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل  هیچکس نمی« : 25
                                                

ریاست محترم مجلس شوراي « : شوراي نگهبان 8/9/1362مورخ  9993نظریه شماره رك به  همچنین.  1
به  77و  139هاي در رابطه با اصول  پاسخ پرسش 26/8/62مورخ .ه.د 250/6701عطف به نامه شماره .اسالمی

اسالمی  در هر مورد که عمل دولت یا هر مقام مسئولی به استناد تصویب مجلس شوراي.1 :شود شرح زیر اعالم می
شود، فقط در محدوده مصوبه قانونیت دارد و خارج از آن محدوده جزئا و کال به تصویب مجلس شوراي  انجام می

یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید، مثل قرار داد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون .2 .اسالمی نیاز دارد
قانون اساسی در  77جزئی در رابطه با اصل قرار داد موضوع اصل  قرار دادهاي.3 .اساسی نسبت به آن رعایت شود

است  نظریه  همچنین. »صورتیکه خارج از محدوده قرار داد اصل باید به تصویب مجلس شوراي اسالمی برسد
  . 1365مورخ  5939و نیز نظریه  1365مورخ  8474شماره 
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و . تملک کندهاي عمومی  مدارس قدیمه و میدانگاه  انبارهاي عمومی و ها و کاروانسراها و آب پل
   .»هایی که مورد استفاده عموم است چنین است قنوات و چاه هم

اموال دولتی که به . ظاهرا مقنن در این قانون اموال دولتی را به چند دسته تقسیم کرده است
استفاده عموم یا جهت استفاده براي مصالح عمومی اختصاص می یابد و اموالی که جز این 

معنی  به( د از دسته اخیر اموالی است که جهت استفاده دولتظاهرا مقصو. دسته نیستند
از خصایص دسته اخیر آن است که توسط اشخاص خصوصی نیز . تخصیص می یابد) حکومت

ولی آن . قابل تملک است؛ بدین معنی که مالکیت آن قابل انتقال به اشخاص خصوصی می باشد
. فاعات عمومی فاقد چنین قابلیتی استدسته از اموال دولتی که معد است براي مصالح یا انت

  . آمده است 26مثال دسته اخیر همانی است که در ماده 
ه اموال اختصاصی ناظر ب 26معتقدند که ماده ) 27، 1382جعفري لنگرودي، (برخی از مولفان

از این منظر اراضی . مقصود ایشان اموالی است که ملک دولت تلقی می گرددظاهرا . دولت است
هایی که در نتیجه پایین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب  ساحلی، یعنی زمینمستحدث 

در کرانه هاي دریا یا در نتیجه پایین رفتن آب یا خشک شدن تاالب ها ظاهر یا ایجاد می شوند 
ایشان بین ملک اختصاصی ملی  همچنین). 26همان، ص (نیز اموال دولتی به حساب می آیند

این دو اصطالح در قانون ( و اموال اختصاصی دولت تفاوت گذارده اند مانند اراضی موات کشور
اموال اختصاصی ملی در برابر اموال عمومی ملی یعنی همان اموال ). مدنی بکار نرفته است

به نظر ما اموال اختصاصی ملی را باید اموال ملی یا همان . بکار می رود 25موضوع ماده 
  . مشترکات عمومی نامید

براي نمونه می توان به تقسیم . گر نیز در حقوق اموال به این موضوع پرداخته انداساتید دی
در این کتاب اصطالح اموال . اشاره نمود) 68، 1389کاتوزیان، (بندي کتاب اموال و مالکیت

اموال و  -2اموالی که ملک دولت است و  -1: دولتی در معناي عام به دو دسته تقسیم می گردد
. دسته اول همان است که اموال دولتی به معنی خاص محسوب می گردد. مشترکات عمومی

معیار تشخیص اموال دولتی . حق دولت بر این اموال شبیه حق مالکیت افراد بر سایر اموال است
. آنست که به طور مستقیم یا غیر مستقیم جهت استفاده عموم در نظر گرفته نشده است

مالکیت آن از سوي دولت . ن دولت قابل توقیف استاینگونه اموال از طرف طلبکارا همچنین
این تقسیم بندي از سوي سایر اساتید حقوق مدنی نیز مورد پذیرش قرار . قابل انتقال است

  ). 46، 1380جعفري لنگرودي، (گرفته است
اموالی . بعنوان نتیجه می توان گفت که با نگاهی به این دو ماده، اموال دولتی بر دو نوع اند

استفاده عموم یا براي مصالح عمومی تخصیص یافته است و اموال دولتی که به  که جهت
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به نظر می رسد در این قانون، مقصود از دولت، حکومت . استفاده دولت اختصاص یافته است
  .مصادیق اموال دولتی و لحن کلی دو ماده مذکور موید این معناست. است نه قوه مجریه

  
  رات اداريمقر مفهوم اموال دولتی در: ج
  قوانین - 1
  : 1366قانون محاسبات عمومی کشور مصوب -1- 1

به بعد قانون حاوي نمونه  106در این قانون، اموال دولتی تعریف نشده است ولی مفاد مواد 
مهم ترین ویژگی اموال دولتی، تصرف . ها و معیارهایی جهت شناخت اموال دولتی می باشد

آنکه می تواند بصورت انحصاري از این دسته اموال  دولت صرف نظر از. مالکانه دولت است
استفاده نموده و استفاده عموم را منع نماید، می تواند نسبت به انتقال مالکیت این گونه اموال 

ها  روش اموال منقول وزارتخانهف« : این قانون 112مطابق ماده . بر اساس قوانین عام اقدام نماید
  شود و مورد نیاز سایر یا مازاد بر نیاز تشخیص داده میو مؤسسات دولتی که اسقاط شده و 

ها و مؤسسات دولتی نباشد، با اطالع قبلی وزارت امور اقتصادي و دارایی و اجازه  وزارتخانه
. باشد مربوط به معامالت دولتی مجاز می  باالترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط با رعایت مقررات

شاهد دیگر . »ال باید به حساب درآمد عمومی واریز شودوجوه حاصل از فروش این قبیل امو
ها و مؤسسات دولتی  وزارتخانه« : بر اساس این ماده. همین قانون می باشد 110این مدعا ماده 

ها و  توانند اموال منقول خود را به طور امانی در اختیار سایر وزارتخانه و شرکتهاي دولتی می
در . مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی قرار دهند هاي دولتی و دولتی و شرکت  مؤسسات

مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر   ها و مؤسسات دولتی و شرکتهاي دولتی و این صورت وزارتخانه
دولتی تحویل گیرنده بدون این که حق تصرفات مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته 

ها و مؤسسات دولتی متعلق به دولت  زارتخانهکلیه اموال غیر منقول و «: همچنین. »...باشند 
 .»...که مال را در اختیار دارد  با وزارتخانه یا مؤسسه دولتی است آنهااست و حفظ و حراست 

  ). 114ماده (
پس می توان گفت این قانون اموال دولتی را تعریف نکرده و حتی معیاري نیز براي آن بیان 

از نظر این قانون، . حاکم بر اینگونه اموال را بازشناختولی می توان رژیم حقوقی . نکرده است
قابل -2تصرف مالکانه دارد؛  آنهادولت نسبت به -1: اموال دولتی داراي ویژگی هاي ذیل اند

البته (هاي دولتی و حتی تحت شرایطی قابل انتقال به غیر می باشند انتقال به سایر دستگاه
  متعلق به حکومت و اموال منقول را متعلق به دولت  ظاهرا این قانون اموال غیر منقول را به

  ).می داند؛ به همین دلیل انتقال اموال منقول را بر اساس قوانین عام امکان پذیر دانسته است
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 مصوب  ي دولتیآنهاو ساختم قانون اجازه واگذاري و فروش اراضی  ماده واحده -2- 1
1347.12.22 :  

مورد نیاز  ي متعلق به خود را کهنهاای و ساختمشود اراض به دولت اجازه داده می «
حاصل را در حساب  به فروش رساند و وجوه  ها و مؤسسات دولتی نباشد طبق مقررات وزارتخانه

  .»...داري کل متمرکز نماید مخصوص نزد خزانه
  

  :1365ماده واحده قانون فروش خانه هاي سازمانی مصوب -3- 1
را در مرکز  برداري یا ناتمام خود ی در حال بهرههاي سازمان دولت موظف است خانه « 
هاي  خانه همچنینو  داند را ضروري نمی آنها ي برخوردار و شهرهاي بزرگ که استفاده ازآنهااست

شود و از محل  داده نمی به صرفه و صالح دولت تشخیص آنهاسازمانی فرسوده که نگهداري از 
نموده و درآمد حاصله را به  و یا پیش فروشدولتی ساخته شده حسب مورد فروخته  اعتبارات

  . »خزانه واریز نمایند
مطابق دو قانون اخیر دولت می تواند برخی از اموالی که مورد نیاز نمی باشند را فروخته و 

این بدان معناست که دولت نمی تواند حاصل فروش . وجه آن را به حساب خزانه واریز نماید
  . که صالح می داند صرف نماید اموال فوق الذکر را به هر طریق

  
  )آیین نامه ها و تصویب نامه(مقررات اجرایی - 2
   :1372مصوب  نامه اموال دولتی آیین  -1- 2

یکی از طرق تملک، خرید مال . استقرار مالکیت دولت بر مال از طریق تملک حاصل می شود
ها،  توسط وزارتخانهاموالی است که  اموال دولت  «: این آیین نامه 2وفق ماده . می باشد

  شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت هاي دولتی خریداري می مؤسسات و یا شرکت
در این آیین نامه از لفظ اموال عمومی استفاده نشده ولی در خصوص  .»آیند درآمده یا در می

تی بودن اموال، مذکور، معیار دول 2بر اساس ماده . اموال دولتی معیار روشنی مقرر داشته است
براي . در مواد بعدي به امکان انتقال اموال نیز اشاره شده است. تملک آن توسط دولت می باشد

چنانچه در اجراي مقررات فصل پنجم قانون، بر اثر نقل و انتقال  «: 23بر اساس ماده  مثال،
دولت   لق بهمتع آنهاهاي دولتی که صد درصد سهام  اموال منقول یا غیر منقول سرمایه شرکت

ها و  اموال سرقت شده، مفقود یا از بین رفته وزارتخانه «: 39طبق ماده  همچنین .»...است
در صورت دستگیري  -  1 :هند شدخوا مؤسسات دولتی در موارد زیر از دفاتر مربوط حذف
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  سارق و بدست نیامدن مال، پس از طی مراحل نهایی رسیدگی به موضوع در مراجع 
در صورت پیدا نشدن مال مفقود شده، سارق یا مال سرقت شده و اعالم  - 2.دار صالحیت

هر گاه مال سرقت  -  1تبصره  .گناهی و عدم سوء نیت مسئولین امر توسط مراجع ذیصالح بی
شده یا مفقود، بعد از حذف از دفاتر پیدا و مسترد شود باید مانند اموال رسیده مجدداً در دفاتر 

در مواردي که اموال دولتی بر اثر حوادث ناگهانی از قبیل سیل،  - 2تبصره   .مربوط ثبت شود
مؤسسه یا   زلزله، جنگ و حوادث مشابه از بین برود با موافقت وزیر وزارتخانه مربوط یا رییس

با  .»اموال مذکور از دفاتر اموال حذف خواهد شد آنهاسازمان مربوط و یا مقام مجاز از طرف 
ص می گردد که چنانچه مالی جز اموال دولت به حساب آید ثبت عنایت به مواد مذکور مشخ

  . مشخصات آن در دفاتر مربوطه الزامی خواهد بود
  

 اموال در خصوص تعلق 16/7/86مورخ  هـ ـ38339ت /112907   نامه شماره  تصویب -2- 2
  ...:فرهنگی تاریخی منقول زیر خاکی 

یخی منقول زیر خاکی جزء اموال عمومی و تار و اموال فرهنگی« : نامه بر اساس این تصویب 
در این تصویب نامه مرز بین اموال  .»متعلق به دولت جمهوري اسالمی ایران است آنهامالکیت 

عمومی و دولتی رعایت نشده است و اموال مذکور را هم جز اموال عمومی و هم جز اموال دولت 
مکان تملک خصوصی اموال مذکور مگر آنکه گفته شود مقصود، اعالم عدم ا. اعالم کرده است

با عنایت  همچنین. نامه در مقام بیان تعریف اموال عمومی و دولتی نبوده است است و تصویب
به اینکه اصطالح اموال دولتی داراي دو مفهوم عام و خاص است و در معناي عام خود شامل 

. تصویبنامه وارد نیست از این رو ایرادي به). 68، 1389کاتوزیان، (اموال عمومی نیز می گردد
یعنی اموالی که اگرچه تحت . در عین حال اموال فرهنگی و تاریخی را باید از اموال ملی دانست

ست ولی انتقال آن بر اساس قوانین خاص امکان پذیر آنهامالکیت دولت بوده و اصل بر واگذاري 
، صص 1381کریمی، (ارداینگونه اموال جهت اعمال حاکمیت در اختیار دولت قرار د. خواهد بود

  ). به بعد 9
  

  مفهوم اموال دولتی در حقوق تطبیقی: د 
  :حقوق آمریکا-1

 Public ownership,Governmentدر حقوق آمریکا اموال دولتی تحت عناوینی چون
ownership,State ownership,State property در این کشور، . شناخته می شوند

به عبارتی مصادیق اموال دولتی در این . ل اروپایی استمفهوم اموال دولتی مضیق تر از دو
براي نمونه خطوط هوایی، معادن، سیستم هاي . کشور کمتر از کشورهاي اروپایی است
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  که در بسیاري از کشورها از مصادیق اموال دولتی به حساب  هاي دولتی ارتباطاتی و شرکت
  ها  لت نیز مالک برخی شرکتبا اینحال دو. می آیند تحت مالکیت بخش خصوصی می باشد

  هاي خصوصی به رقابت  می باشد که به امور تجاري پرداخته و از این منظر با شرکت
 State-ownedها موسوم به  این شرکت. (Mitchell, Jerry, 1999:101)می پردازند

enterprise هاي دولتی ها، شرکت نمونه این شرکت. می باشد(Public corporation) 
  .است
بیشتر از ) بدان مفهوم که در حقوق ایران شناخته می گردد(ه در خصوص اموال دولتیالبت
این قبیل اموال بویژه در . استفاده می شود State propertyو  Public ownershipلفظ 

  خصوص آن دسته از اموالی که ملک بوده و از قابلیت نقل و انتقال برخوردار است استعمال 
با این حال در برخی آثار در خصوص اموال عمومی . (P.H. Collin,2004: 241)می گردد 

  . (Shavell,2002,80)مانند رودها نیز از این واژه استفاده شده است
  

   :حقوق انگلستان - 2
State property  وPublic property  اي است که در خصوص اموال دولتی بکار واژه

یین شده، از معیار هاي اصلی تشخیص اموال در این حقوق نیز ضابطه نوع استفاده تع. می رود
در واقع می توان گفت مال دولتی مالی است که تحت تملک دولت است و دولت . دولتی است

البته برخی اموال وجود دارند که . می تواند به استناد همین حق، استفاده مردم را ممنوع نماید
شته است و هر وقت بخواهد می تواند دولت بر اساس اجازه قابل عدول خود در اختیار عموم گذا

 Clark n) (Permission revocable by administrative action)از آن عدول نماید
kohler, 2005, 37).   

این واژه بویژه . نیز استفاده می شود Public ownershipدر خصوص اموال دولتی از لفظ  
نقل و انتقال برخوردار است استعمال در خصوص آن دسته از اموالی که ملک بوده و از قابلیت 

با این حال در برخی آثار در خصوص اموال عمومی . (P.H. Collin,2004: 241)می گردد 
 . مانند رودها نیز از این واژه استفاده شده است

الزم به ذکر است که در این نظام حقوقی نیز مفهوم اموال ملی یا مشترکات عمومی به 
   Communal propertyدسته اي از اموال تحت عنوان . رسمیت شناخته شده است

ن این اموال متعلق به افرادي که ساک. که رژیم حقوقی مستقلی از اموال دولتی دارند می باشند
منطقه اي معین بوده یا عضو گروه مذهبی معین یا عضو فرقه اي خاص بوده یا اینکه در طبقه 

لفظ مزبور داراي معنی  .(Clark n kohler, 2005, 35)خاص اجتماعی قرار دارند می باشد
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عامی بوده و در خصوص اموالی که در حقوق ما موسوم به اموال عمومی نیز می باشد استعمال 
خصیصه اصلی اموال ملی این است که دسته زیادي از افراد جامعه می توانند از آن . می گردد

در عین . را از استفاده از آن بازداشتعالوه اینکه نمی توان افراد جامعه ه استفاده نمایند و ب
حال باید توجه داشت که استفاده از این اموال ممکن است با قوانین تحدیدي روبرو گردد و 

در این حقوق نیز . یااینکه استفاده از آن فقط براي طبقه یا گروهی خاص امکان پذیر باشد
  . موارد مشتبه می گردد مفهوم اموال دولتی و اموال ملی مرز روشنی نداشته و در برخی

 Noدسته دیگري از اموال که ممکن است با اموال دولتی مشتبه گردند موسوم به 
property نمونه این اموال روزنامه هاي رایگان، برگ درختان، هوا، برنامه هاي رایگان . هستند

استفاده اینترنت و نور خورشید می باشد که علی رغم مالیت، مالک مشخصی ندارد و نمی توان 
  .  (Ibid)دیگري را بر مبناي مالکیت خود منع کرد

  
  :حقوق فرانسه -3

اموال دولتی . داراي معنی عام و خاص است(Domaine)در این نظام حقوقی اموال دولتی 
خوانده شده و همانی است که در ایران، به  (Domaine prive de l’etat)به معنی خاص

بوده ولی جهت استفاده عموم در   Domaineی که جزهر مال. اموال دولت معروف شده است
نهاد هاي دولتی برخی از اموال خود . نظر گرفته نشده نباشد جز اموال دولتی به حساب می آید

را به مصالح و مصارف عمومی اختصاص می دهند یا به عبارتی برخی از اموالی که جهت 
 leاین قبیل اموال به . ی گرددمصارف عمومی اختصاص یافته ملک نهادهاي عمومی محسوب م

domaine public d'une personne publique تفاوت این قبیل .  مشهور می باشد
اموال با اموال دولتی گروه اول آنست که اموال اخیر جز در پرتو قانون قابلیت نقل و انتقال 

تحت عنوان البته برخی اموال  ).اموال نهادهاي عمومی 1قانون جامع 2111-3ماده .(ندارند
Biens communaux  را اشتراکات عمومی نامید آنهانیز وجود دارند که می بایست .

اشتراکات عمومی اموالی چون پارك واقع در شهري است که جهت استفاده اهالی همان شهر 
اموال مزبور . قانون مدنی فرانسه ناظر به همین گونه از اموال است 542ماده  .احداث شده است

تاریخی یا بعلت سکونت عده اي در مکانی خاص توسط عده اي از مردم مورد استفاده به دالیل 
قرار می گیرد و با اموال دولتی که داراي مالک بوده و از قابلیت نقل و انتقال برخوردار است 

به شهرها و Communeواژه باید توجه داشت که در ادبیات حقوقی این کشور . تفاوت دارد

                                                
  .کریمی می باشدقانون جامع، ترجمه پیشنهادي بنیاد حقوقی دکتر عباس  . 1
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ها را مشابه  اطالق می گردد و شاید بتوان در کشور ما اموال شهرداريروستاهاي آن کشور 
  . اینگونه اموال دانست

غیر قابل انتقال بوده و مشمول مرور زمان ) به معنی اعم(اصل کلی این است که اموال دولتی
ولی اموال دولتی به مفهوم ) ي دولتیسازمان هاقانون جامع  1311-1ماده ( نیز نمی گردد

نقل و انتقال  از قابلیت (Les biens du domaine privé stricto sensu)خاص
اصل انتقال پذیري اموال دولتی  .متفاوت از انتقال اموال عمومی است آنهابرخوردارند و انتقال 

قانون اخیر تصریح شده است ولی برخی از اموال مانند دریاچه ها و کانال  3113-1در ماده 
به نظر ما این دسته از اموال را باید اموال ملی دانست . عالم شده استهاي آب غیر قابل انتقال ا

پاره اي اموال  همچنین. دهد که در کنار اموال دولتی و اموال عمومی قسم سومی را تشکیل می
می باشد که معادل ) اموال عمومی طبیعی( le domaine public naturelنیز موسوم به 

مرور زمان باید گفت برخی از اموال دولتی مانند سود و بهره در خصوص . اموال ملی ما می باشد
قانون  2321-4ماده (متعلقه به دیون و مطالبات نهادهاي دولتی مشمول مرور زمان می گردد

سال بوده و از زمانی که سود و بهره قابل  5؛ مرور زمان مربوطه )جامع اموال اشخاص عمومی
  . مطالبه گردید شروع می شود

  
دو معنا  در با نگاهی به حقوق داخلی و در پرتو مطالعات تطبیقی می توان اموال دولتی را: نتیجه: ه

  :بکار برد
  . معنی اعم و معنی اخص 

اموال دولت، اموالی . اموال دولتی در معنی اعم شامل اموال دولت و اموال حکومت می گردد
در خصوص اینگونه اموال  .می باشد) به معنی حکومتی(هاي دولتی اند که تحت تملک دستگاه

در جواب این پرسش به نهادي از . این پرسش که فالن مال متعلق به کیست پاسخ روشنی دارد
اینگونه اموال معموال . اشاره می گردد...) مانند وزارتخانه ها، قواي سه گانه و (نهادهاي دولتی

و انتقال آن بر اساس  جهت مقاصد تصدي گري بکار می روند و اصل بر امکان واگذاري آن بوده
  .قوانین عام صورت می پذیرد

باید عالوه بر ) معنی اعم(و اما چنانچه دولت در ترکیب اموال دولتی به معنی حکومت باشد
یعنی نمی توان . اموال مذکور، به اموالی اشاره کرد که اموال نهادهاي دولتی محسوب نمی شود

  هاي دولتی  بدین ترتیب که دستگاه. ودنهادي از نهادهاي دولتی را مالک آن معرفی نم
نمی توانند آن را مطابق قوانین عام منتقل نمایند، از طرف طلبکاران دولت قابل توقیف نبوده، 

  جرم محسوب  آنهاجاري نبوده و تجاوز بدان  آنهااماره تصرف و مرور زمان در خصوص 
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) به معنی حکومت(دولت؛ ولی در عین حال ملک )272، 1383طباطبایی موتمنی، ( می گردد
هاي عمومی و  ها، آب جنگل. این گونه اموال، اموال ملی محسوب می گردند. تلقی می گردد

دولت حق استفاده انحصاري از این گونه . هاي خداداي در زمره این گونه اموال می باشند ثروت
قانون  1ر ماده بر همین مبناست که د. اموال را داشته و می تواند استفاده عمومی را منع کند

از  ...«: چنین آمده است... در خصوص آب دریا، دریاچه و  1361توزیع عادالنه آب مصوب 
برداري  بهره آنهامشترکات بوده و در اختیار حکومت اسالمی است و طبق مصالح عامه از 

الم اموال موضوع قانون اگرچه تحت اختیار دولت بوده و استفاده همگانی ممنوع اع. »...شود می
اینگونه اموال جهت . شده است ولی دولت بر اساس مقررات عمومی کشور حق انتقال ندارد

  ).   10، صص 1381کریمی، (قرار می گیرد آن اعمال حاکمیتی دولت در اختیار
. براي تشخیص اموال دولت و اموال حکومت و انواع هر یک، ضابطه دقیقی در دست نیست

که متاثر از وجود قانونی خاص باشد یا آنکه رفتار دولت منجر به اعم از آن(شاید نوع رفتار دولت
مقصود نوع استفاده ایست که دولت براي . بهترین ضابطه باشد) تصویب قانونی خاص شده باشد

بدیهی است ). به بعد 73، 1389کاتوزیان، : براي مطالعه بیشتر رك به(مال در نظر می گیرد
حقوق اداري . این امر متاثر از ذات حقوق اداري است. دارداین ضابطه در موارد تردید کاربرد 

متکی بر یک سلسله واقعیات است که بصورت موردي بهم وصل شده و به شکل قاعده درآمده 
به هر حال باید توجه داشت که ). 25، 1375قاضی، : براي دیدن مبانی این نظر رك به(است

براي نمونه می توان به اموال موضوع . است نوع استفاده از مال در برخی موارد گمراه کننده
قانون مدنی یعنی اموالی را که ملک دولت بوده ولی براي مصارف و اهداف عمومی  26ماده

  . اختصاص یافته است اشاره کرد
هاي خدادادي  چنانچه مالی در زمره ثروت. معیار دیگر مصنوعی یا طبیعی بودن مال است 

اموال دولتی و عمومی در بیشتر موارد ساخته . وال ملی قرار دادباشد می توان آن را در جرگه ام
  . دست انسان می باشند

اموال دولتی را از اموالی  15/9/73مورخ  6166/7اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 
از بودجه عمومی کل کشور تهیه شده و در اختیار قواي مقننه، قضاییه، شوراي «دانسته که 
با توجه به ضابطه مقرر در این . »می باشد 1تخانه ها، موسسات و شرکتهاي دولتینگهبان، وزار

  . تحقیق، باید این نظریه را ناظر به اموال دولتی به مفهوم اخص دانست

                                                
اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی به لحاظ « : شوراي نگهبان 17/9/1372مورخ  5606نظریه شماره .  1

صراحت و وضوح نیازي به تفسیر ندارد و اعضاء شوراي نگهبان به اتفاق آراء اصل مذکور را شامل اموال شرکتهاي 
  . »دولتی نیز می دانند
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  موانع داوري پذیري اختالفات مربوط به اموال دولتی و تحدید آن :بند دوم
تالفات قابل ارجاع به داوري می داوري پذیري به این معناست که آیا دسته خاصی از اخ 

ممنوعیت احتمالی می تواند ناشی از وجود یک قانون بوده یا اینکه در رویه قضایی . باشند
مبانی متعددي براي داور پذیر نبودن ذکر کرده اند . (Shore, 2009, 1)پذیرفته شده باشد

  .که بطور گذرا بدان پرداخته می گردد
  
  اختالفات مربوط به اموال دولتی مبانی داوري پذیر نبودن: الف

  :قانون- 1
در بسیاري از کشورها، صریحا بر عدم امکان ارجاع اختالفات مربوط به اموال دولتی به  

. در زمره این کشورها هستند)قانون مدنی2060ماده (ایران و فرانسه . داوري اشاره شده است
این دولت است که باید حق و . دمبناي تصویب این گونه قوانین به عدالت توزیعی بر می گرد

و سپردن این مهم به شخص خصوصی با  .(Walt, 2006, 1311)عدالت را تعیین کند
  . مقتضاي عدالت توزیعی در تضاد است

در مراجعه به  دولت هامی توان مبناي تصویب این گونه قوانین را به اصل مصونیت  همچنین
بدین توضیح که با مبنا  .(Immunity of sovereign authority)داوري بر گرداند

 ,Maniruzzaman, 2005)قراردادن این اصل قوانینی در جهت اجراي آن تصویب می گردد
2).   

  
  :نظم عمومی- 2

در کشورهایی که دعاوي غیر قابل ارجاع به داوري احصا نشده است این اختیار به دادگاه  
ظم عمومی برخورد دارد از اعتبار دهی داده شده تا در مواردي که ارجاع اختالف به داوري با ن

  . ایاالت متحده و انگلستان از این قبیل اند. به راي داور خودداري کنند
  

  :قاعده استلزام منطقی-3
یکی از اصول پذیرفته شده این است که طرفین دعوا می بایست بر مال موضوع اختالف  

خزاعی،  -قانون مدنی فرانسه 2059ماده (کنترل کامل داشته و حق انتقال آن را داشته باشد
در حقوق ما نیز دعاوي که قابل ارجاع به داوري نیستند غالبا مربوط به اموالی ). 119، 1388

این قاعده که یک قاعده پذیرفته شده در حقوق . اند که تحت تسلط کامل شخص قرار ندارند
بدین ترتیب که . اشدتجارت بین الملل است تعبیر دیگري از قاعده استلزام منطقی ما می ب
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داوري به نوعی دخل و تصرف در مال و تعیین تکلیف است و ارجاع اختالف به داوري فرع بر 
  . آنست که طرف حق انتقال مال را داشته باشد

  
   :تحدید قلمرو ممنوعیت داوري در اختالفات راجع به اموال دولتی: ب

رسی مدنی دعاوي راجع به اموال قانون آیین داد 457قانون اساسی و ماده 139مطابق اصل 
از طرفی می توان قراردادهاي داوري در این گونه . دولتی قابلیت ارجاع به داوري را ندارد

بی . اختالفات از اساس باطل است و یا اینکه آراي صادره را از طرف دادگاه قابل ابطال است
 -1388،113اعی، خز:براي مطالعه رك به( حقوقی باشیمآنکه در پی تکرار نظرات مولفین 

تالش داریم تا حد امکان از موارد بطالن قرارداد داوري یا ابطال راي داور ) 1376،92جنیدي، 
  . بکاهیم

دعاوي راجع به اختالفات مربوط به اموال دولتی قابل ارجاع  139گفته شد که مطابق اصل 
وال در اختیار دولت، آیا همه ام. ولی تمام بحث در تشخیص مصادیق است. به داوري نمی باشد

جز اموال عمومی و دولتی به حساب می آید؟ آیا اموال موضوع قراردادي که هنوز به اجرا در 
  نیامده و در میزان درآمد حاصل از آن اختالف است جز اموال عمومی و دولتی به حساب 
می آید؟ فرض کنیم وزارت آموزش و پرورش، یک قطعه ملک را از یک شخص خصوصی 

آیا . ي می نماید و در خصوص مشخصات مبیع و پرداخت ثمن اختالفی حادث می شودخریدار
می باشد؟ آیا  139می توان گفت ارجاع به داوري در خصوص چنین اختالفی مغایر با اصل 

ثمنی که می بایست پرداخت گردد یا حتی ملک موضوع بیع، جز اموال دولتی و عمومی به 
  و اعمال حاکمیتی دولت تمایز قایل شد؟ 1ل تصديحساب می آید؟ آیا باید بین اعما

مرکز داوري اتاق بازرگانی با استداللی جالب توجه به این موضوع پرداخته است که خالصه 
موضوع از این قرار بود که یک شرکت دولتی قراردادي با یک شرکت . جریان امر ذکر می گردد

ه بانک جهت استفاده از تسهیالت خصوصی جهت معامله چند دستگاه واگن و معرفی خریدار ب
پس از شروع اجراي قرارداد اختالفاتی در خصوص عدم مطابقت کاال با . بانکی منعقد می نماید

طرف خصوصی اختالفات مزبور را در . بروز می نماید... قرارداد، خسارات، عدم انجام تعهدات و 
ن استدالل که یک شرکت دولتی مرکز داوري اتاق بازرگانی مطرح می نماید و طرف دولتی با ای

بوده و اموال آن جز اموال عمومی و دولتی به حساب می آید به صالحیت مرکز داوري ایراد وارد 
دیوان داوري در راي خود و در مقام پاسخ به این ایراد، استدالل مبسوطی داشته است که . نمود

م، .د.آ.ق 457اساسی و ماده  قانون 139با وجود صراحت اصل « : با اندکی تغییر نقل می گردد
                                                

  .رد خدمت موضوعیت دارنداعمال تصدي بیشتر در مو.  1
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رویه . »مانعی وجود ندارد که طرف دولتی، در غیر مورد اموال دولتی، طرف داوري قرار بگیرد
موید این   27/8/82مورخ  34860عمومی شرکتهاي دولتی در انعقاد قرارداد و نیز بخشنامه 

لتی یا غیر دولتی به عالوه باید توجه داشت که چنانچه موضوع اختالف تشخیص دو. نظر است
به عبارتی اگر در دولتی بودن مالی . بودن اموال باشد خارج از صالحیت داوري نخواهد بود

داور می تواند به . اختالفی باشد به صرف این تردید قابلیت ارجاع به داوري زایل نمی گردد
یر اختالف رسیدگی نماید و اگر مال را دولتی تشخیص دهد خارج از صالحیت وي و در غ

  . اینصورت، قابل رسیدگی از طرف داور خواهد بود
آنچه که در داوري ها مطرح می گردد اموالی است که در داد و ستد ها یا بعبارت کلی تر در 
امور و فعالیت هاي تجاري بکار می رود و در مواردي با عنوان درآمد دولتی یا عمومی شناخته 

مالکیت دولت و بعنوان درآمد دولتی محسوب  باید دانست مال در صورتی داخل در. می شوند
حال باید دانست مال، در صورتی به مالکیت دولت . می گردد که به مالکیت دولت در آمده باشد

در می آید که به خزانه داري کل واریز گردد و پس از این پروسه است که می تواند مشمول 
قانون محاسبات عمومی چنین  10در مورد درآمد عمومی ماده . شود 457یا ماده  139اصل 

ها و مؤسسات دولتی و مالیات و  درآمد عمومی عبارت است از درآمدهاي وزارتخانه «: می گوید
انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در  سود سهام شرکتهاي دولتی و و درآمد حاصل از 

  نیز،  15اس ماده بر اس .»شود قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می
هاي دولتی عبارت است از درآمدهایی که در قبال ارائه خدمت و یا فروش کاال  درآمد شرکت« 

 آنهاموجب قوانین و مقررات مجاز به انجام   هاي مذکور به هایی که شرکت و سایر فعالیت
که درآمد با عنایت به این مواد این نتیجه حاصل می گردد . »گردد هستند عاید آن شرکتها می

هاي دولتی می شود  یا به عبارت  آنست که حاصل یا عاید وزارتخانه ها، موسسات یا شرکت
هاي بازرگانی یعنی سود یا آنچه پس از کسر هزینه ها به صورت  دیگر در آمد حاصل از فعالیت

 این سود یا در آمد. ها باقی می ماند خالص و بال منازع براي وزارتخانه ها موسسات و شرکت
ها  زمانی محقق است یعنی زمانی جز اموال عمومی به حساب می آید که ترازنامه این شرکت

تا قبل از این تصویب، اطالق اموال عمومی و . تصویب شده باشد آنهایعنی محاسبه سود و زیان 
دولتی ممتنع بوده و شرکت یا موسسه دولتی می تواند در محدوده کاري خود هر دخل و 

عمل آورده و براي نمونه از این اموال در خرید و فروش و سایر اعمال ه موال بتصرفی در این ا
در این مرحله هر دعوا یا ادعایی که به این اموال مربوط گردد دعوایی . تجاري استفاده نمایند

به عبارت ساده می توان چنین گفت، درآمد شرکت، باقیمانده . مربوط به اموال دولتی نیست
پس باید با شرکت ها و . و حقوق اشخاص مختلف است نهااکسر هزینه ها و زیمبالغ معامالت و 
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موسسات دولتی که به فعالیت ها و مبادالت بازرگانی اشتغال دارند همانند اشخاص خصوصی 
در این ارتباط بکار می گیرند باید مانند اموال  آنهانگریسته شود و لذا اموال یا وجوهی که 

   1.ون از ویژگی هاي اموال دولتی در نظر گرفته شونداشخاص خصوصی، خصوصی و مص
رویه قضایی محاکم دادگستري نیز این تفکیک را پذیرفته است و به صرف اینکه در 

  ي دولتی و اشخاص خصوصی، شرط داوري گنجانده شده باشد آنرا نهااقراردادهاي بین ارگ
استان تهران در دادنامه شماره دادگاه تجدید نظر  29براي نمونه شعبه . بی اعتبار نمی داند

..... به لحاظ اینکه در قرارداد در تاریخ ... « : صراحتا چنین اعالم داشت 26/8/81 - 1270
، طرفین دفتر حقوقی وزارت مسکن و شهر سازي را ..... تنظیمی بین بنیاد مستضعفان و آقاي 

قانونی آنان بدون ارجاع امر  بعنوان داور مرضی الطرفین تعیین نموده اند و طرفین و قایم مقام
زندي،  (»...لذا دادنامه بدوي نقض می گردد...به داوري نمی توانند به دادگاه مراجعه نمایند

1388 ،69 .(  
  

  داوري پذیري دعاوي مربوط به اموال عمومی: مبحث دوم
مفهوم اموال عمومی نیز به اندازه کافی روشن نبوده و از همین رو تشخیص مصادیق دشوار 

بنابراین بجاست در آغاز مفهوم اینگونه اموال مطالعه شده و سپس به بحث داوري پذیري . است
  .پرداخته گردد

  
  مفهوم اموال عمومی: بند اول

  :مفهوم اموال عمومی در قانون اساسی: الف
قانون اساسی به این اصطالح اشاره شده است ولی مفهوم آن در قانون  139و  45در اصول  

یا   موات  هاي زمین  از قبیل  عمومی  هاي و ثروت  انفال« : 45مطابق اصل . نیستاساسی روشن 
ها ،   ها، دره  ، کوه عمومی  هاي ها و سایر آب  ، رودخانه ، دریاها، دریاچه ها ، معادن رها شده

  مجهول  ، و اموال وارث  بدون  ، ارث نیست  حریم  که  ، مراتعی طبیعی  هاي  جنگلها، نیزارها، بیشه
تا بر   است  اسالمی  شود در اختیار حکومت  مسترد می  از غاصبین  که  عمومی  و اموال  المالک

  معین  را قانون  از هر یک  استفاده  و ترتیب  تفصیل. نماید  عمل آنها  به  نسبت  عامه  مصالح  طبق
است یا اینکه  در این اصل مشخص نشده است که اموال عمومی مذکور ملک دولت. »کند  می

منتها با عنایت به مفهوم انفال و نمونه هاي . دولت صرفا مسئول حفظ و نگهداري آن می باشد

                                                
در عین حال باید گفت درست است که اموال موضوع قرارداد هنوز به مالکیت دولت وارد نشده ولی وجوهی  . 1

   .که به موجب قرارداد پرداخت می گردد قاعدتاً جز وجوه عمومی و اموال دولتی است
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مذکور در اصل، باید گفت که مقصود از اموال عمومی در ماده اخیر، اموال ملی می باشد که 
بر اساس  بوده ولی در عین حال واگذاري آن آنهامتعلق به دولت بوده، اصل بر امکان واگذاري 

قانون توزیع عادالنه آب نیز  1می توان به ماده  همچنین(مقررات عمومی امکان پذیر نمی باشد
  ).  به بعد 10، صص 1381کریمی، )(اشاره کرد

در واقع ویژگی هاي این دو دسته از . الزم به ذکر است که انفال معادل فقهی اموال ملی است
. از اموال طبیعی می باشد که مالک خصوصی ندارد اموال یکسان است؛ چراکه انفال نیز دسته

از همین رو در خصوص . در فقه در خصوص حصري یا غیر حصري بودن انفال اختالف است
اختالف نظر شدیدي وجود دارد که ) مانند دریاها(پاره اي اموال که حکم صریحی در فقه ندارد 

  . نه آب مشاهده کردنمونه آن را می توان در جریان تصویب قانون توزیع عادال
  

   :مفهوم اموال عمومی در قانون مدنی: ب
 مانند. قانون مدنی به برخی از نمونه هاي اموال عمومی اشاره شده است 26و  25در مواد 

ها و کاروانسراها و آب  اموالی که مورد استفاده عموم است و مالک خاصی ندارد از قبیل پل
ائی که مورد استفاده ه قنوات و چاه، هاي عمومی نگاهانبارهاي عمومی و مدارس قدیمه و میدا

ظاهرا از نظر قانون مدنی اموال عمومی ملک دولت به حساب نمی آیند و با اموال . عموم است
دولتی که معد است براي مصالح یا انتفاعات عمومی مثل  اموال«یعنی  26موضوع ماده 

خانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و استحکامات و قالع و خندقها و خاکریزها نظامی و قور
ها و کتابخانه عمومی  چنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم هاي تلگرافی دولتی و موزه هم

و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان  آنهاو آثار تاریخی و امثال 
  . فاوت استمت »مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد

برخی اموال در اختیار همگی افراد کشور است و . اموال عمومی داراي انواع مختلفی است
قانون  26قسمت اخیر ماده (اموالی نیز صرفا براي ساکنین منطقه اي خاص اختصاص می یابد

خصیصه مشترك همه اموال عمومی ). 73، 1389کاتوزیان، : براي مطالعه بیشتر رك)(مدنی
  .ستفاده از آن براي استفاده کننده، حق تقدم بوجود می آوردآنست که ا

قانون مدنی داراي این خصیصه هستند که براي  26و  25اموال عمومی موضوع مواد  
قسمت پایانی ماده (استفاده عموم بوده و دولت در جهت منافع و مصالح عمومی در اختیار دارد

نیز جهت مصارف و منافع ) به معناي خاص(الزم به ذکر است که برخی از اموال دولتی). 26
  . عمومی اختصاص می یابد
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مولفین حقوق مدنی از اموال عمومی به اموال عمومی ملی نیز تعبیر کرده اند؛ این لفظ در 
ظاهرا وجه تسمیه این ). 22، 1382جعفري لنگرودي، (برابر اموال اختصاصی ملی بکار می رود

بر این اساس باید گفت اموال عمومی خود به دو . می باشدلفظ تعلق مالکیت مال به عموم ملت 
دسته اي که مانند دریا و جنگل بطور طبیعی بوجود آمده اند و دسته اي نیز اموالی : دسته اند

ظاهرا مولف مزبور اموال دسته . اند که از قبیل سد و جاده بوده و ساخته دسته بشر می باشند
  . را اموال اختصاصی ملی نامیده است اول را اموال عمومی ملی و دسته دوم

 
  مفهوم اموال عمومی در قوانین اداري: ج
  :قانون محاسبات عمومی کشور - 1

در این قانون از لفظ اموال عمومی استفاده نشده است؛ ولی درآمد و وجوه عمومی مورد  
وجوه عمومی عبارت است از « : 13بر اساس ماده . قرار گرفته است قانونگذاراستفاده 

هاي دولتی و نهادها و مؤسسات  ها و مؤسسات دولتی و شرکت هاي مربوط به وزارتخانه قدینهن
ي مذکور که متعلق به حق افراد و مؤسسات سازمان هادولتی و مؤسسات وابسته به  عمومی غیر

براي مصارف عمومی به موجب   خصوصی نیست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصراً
  اگر بپذیریم که وجوه عمومی جزیی از اموال عمومی . ».. .باشد ل و تصرف میقانون قابل دخ

می باشد این نتیجه حاصل می گردد که مقصود از وجوه یا اموال عمومی، اموالی اند که یا تحت 
مبناي این گفته آنست که نقدینگی . مالکیت دولت اند یا اینکه اداره آن بر عهده دولت می باشد

البته . یر دولتی ملک دولت نمی باشد ولی جز وجوه عمومی قید شده استموسسات عمومی غ
یعنی وجوه . در مقابل می توان گفت که لفظ وجوه عمومی در معناي اعم خود بکار رفته است

دلیل این نظر آنست که در ماده فوق، وجوه متعلق به . دولتی و وجوه مربوط به اموال عمومی
  .وجوه عمومی آمده است موسسات عمومی غیردولتی نیز جز

  
  :1383مصوب  قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی - 2

هاي صندوقهاي بیمه  وجوه، اموال، ذخائر و دارائی«: این قانون مقرر می دارد 11ماده  )د(بند  
هاي  حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسل  اجتماعی و درمانی در

هاي  است، هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوق ت پوششجامعه تح
به نظر بتوان از لحن . »ها خواهد بود چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوق  موصوف در

کلی ماده به این نتیجه رسید که اموال عمومی اموالی اند که مالکیت آن مشاع و متعلق به 
در واقع اموال عمومی نیز داراي . این نظر منطبق با ظاهر ماده می باشد ولی. عموم مردم است

  . معناي عام و خاص می باشد که در این ماده در معناي عام خود بکار رفته است
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  :1377قانون معادن مصوب  -3
برداري مواد معدنی و دفع مواد زائد  هاي مربوط به استخراج و انباشت و بهره محدوده«  

شود، عرصه  ها در مجوز صادره قید می محدوده  در منابع ملی که مساحت این معادن واقع
اختیار وزارت معادن  عملیاتی معدن مربوطه بوده و تا پایان عمر معدن بصورت اموال عمومی در

شود به  فلزات خواهد بود و هرگونه عملیات خارج از موارد مندرج در مجوزهائی که صادر می  و
از این ماده می توان بدین نتیجه رسید که . »شود ال عمومی محسوب میمنزله تصرف در امو

در عین حال اموال عمومی . برخی اموال تحت اختیار دولت، اموال عمومی محسوب می گردد
  . مذکور در این ماده در معناي اعم خود استعمال شده است

  
  :1319مصوب   قانون راجع به حفظ آثار ملی  -4

کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله ن قانون ای 1بر اساس ماده  
 این قانون 13 مملکت ایران احداث شده اعم از منقول و غیر منقول با رعایت ماده زندیه در

مطابق  .باشد توان جزء آثار ملی ایران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت می می
اموال ملی که مالک خصوصی دارد می تواند در  11و  9ه مواد مفاد سایر مواد قانون از جمل

 آنهاولی این تصرف محدود شده است؛ از جمله اینکه مالک نم یتواند . تصرف مالک باقی بماند
چنانچه قصد انتقال داشته باشد تحت شرایطی ملزم به انتقال آن به  همچنین. را معدوم نماید

انون اموال تاریخی کشف نشده جز اموال ملی محسوب به هر تقدیر مطابق این ق. دولت است
  . می گردد

  
  :1346ها مصوب  آیین نامه مالی شهرداري-5

. شود اموال شهرداریها اعم از منقول و غیرمنقول بر دو نوع تقسیم می  «: 45مطابق ماده  
اموالی است که شهرداري حق   اموال اختصاصی و اموال عمومی، اموال اختصاصی شهرداري

اموال عمومی . را دارد از قبیل اراضی و ابنیه و اثاثه و نظائر آن آنهاتصرف مالکانه نسبت به 
متعلق به شهر بوده و براي استفاده عموم اختصاص یافته است مانند   شهرداري اموالی است که

آب و  ، سیل برگردان مجاري آب و فاضلنهااها، گورست ، میادین، پلآنهامعابر عمومی، خیاب
ر عمومی، اشجار اعم از اشجاري که شهرداري یا اشخاص در معابر و میادین آنها، آنهاعلقات مت

  : نیز 46بر اساس ماده . »امثال آن  عمومی غرس نموده باشند، چمن کاري، گل کاري و
اظت از اموال عمومی شهرداري و آماده و مهیا ساختن آن براي استفاده عموم و جلوگیري حف «

عهده شهرداري است و در صورتی که بعضی از اموال  به آنهارف اشخاص نسبت به از تجاوز و تص



 
 
 
 
 
 
 

  
  

   1391بهار،  36سال چهاردهم، شماره  ، فصلنامه پژوهش حقوق/ 176

 

عمومی شهر به نحوي تغییر حالت و موقعیت دهد که قابلیت استفاده عمومی از آن سلب گردد 
مطابق . »شود تشخیص انجمن شهر جزء اموال اختصاصی شهرداري منظور و محسوب می  به

متعلق  آنهااموال عمومی شهرداري اموالی اند که مالکیت  مواد مذکور می توان چنین گفت که
از قابلیت استفاده  همچنین. به شهر بوده ولی حفظ و نگهداري آن بر عهده شهرداري می باشد

 . عمومی برخوردار بوده و براي استفاده عموم اختصاص می یابد
 

  مفهوم اموال عمومی در حقوق تطبیقی: د
  :حقوق آمریکا- 1

این اموال داراي . می باشند  Public propertyریکا اموال عمومی موسوم بهدر حقوق آم 
در یک تقسیم بندي به اموالی که استفاده از آن براي عموم رایگان است و . اقسام مختلفی اند

نمونه گروه اول . اموالی که استفاده از آن فقط با پرداخت پول میسر می باشد تقسیم می شوند
برخی اموال  همچنین. مثال گروه دوم موزه ها و برخی از کتابخانه ها می باشدو . پارکها و رودها

و سایر اموال ) مانند اسلحه و مهمات(فقط براي استفاده اشخاص خاص اختصاص یافته است
در حقوق آمریکا نیز برخی اموال که داراي اهمیت خاصی می . براي همه در دسترس است

  سناد تاریخی جز اموال عمومی به حساب باشند مانند نقاشی هاي قدیمی و ا
مطابق اصل دولت می تواند در صورت اقتضاي تامین منافع  .(Shavell, 2002, 83)می آیند

عمومی اموالی را در جهت استفاده عمومی تملک کند و در برابر تکلیفی جز پرداخت بهاي آن 
   . (Ibid: 92)را ندارد

. (Ibid:73)ملک دولت فرض شده است Public propertyدر عین حال در برخی آثار 
چرا که کلیه اموال موجود در یک کشور به . این تلقی از بعد اقتصادي می تواند درست باشد

بنابراین اگر گفته می شود که جاده ها متعلق به دولت . تعبیري اموال آن کشور تلقی می گردد
به همین ترتیب . ده استمی باشند مقصود تعلق آن به کشوري می باشد که در آن واقع ش

  گاهی گفته می شود که تمامی اموال موجود در یک کشور جز اموال همان کشور محسوب 
  . می شود مگر آنکه خالف آن ثابت گردد

 Public)در این حقوق یکی از معیار هاي اصلی تشخیص اموال عمومی، استفاده عمومی
use )ی بایست به استفاده اي که از آن بدین ترتیب که در تشخیص عمومی بودن مال م. است

البته در بسیاري از اوقات این قانون است که نوع استفاده از مال را معین . می شود توجه کرد
  .می سازد
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  :حقوق انگلستان- 2
موسوم ) بدان مفهومی که در حقوق ما شناخته می گردد(در حقوق انگلستان اموال عمومی 
وال عمومی اموالی اند که عموم ملت حق استفاده از ام .می باشند Communal propertyبه 

و امواج  نهااپیاده رو ها، جاده ها، خیاب. آن را دارند و نمی توان مردم را از استفاده از آن بازداشت
  از آنجایی که استفاده از این اموال حق محسوب . تلویزیونی نمونه اموال عمومی اند

 Hunter .canary wharfبراي نمونه در پرونده . می گردد لذا مورد حمایت قانون می باشد
1997ac 655 در استفاده ) و نه امتیاز انحصاري( عنوان شد که چنانچه شخصی حق استفاده

را داشته باشد این حق محترم بوده و نمی توان ) در موضوع پرونده، امواج تلویزیونی(از مالی
واهان پرونده در خصوص اختالل در امواج از این رو دعوي خ. مانع یا مزاحم استفاده از آن شد

مبناي راي به ورود ادعا، به عمومی تلقی . تلویزونی در اثر ساختن برج وارد تشخیص داده شد
  .کردن امواج تلویزیونی بر می گردد

با اینحال باید . در این حقوق نیز استفاده عمومی از معیارهاي تشخیص اموال عمومی است
ي عمومی ایجاد نشده است و نهاامی ضرورتا توسط دولت یا سایر ارگتوجه داشت که اموال عمو

ویژگی اموال عمومی آنست که دولت نمی تواند جز در  همچنین. نیز قرار ندارد آنهادر تملک 
 Right of)استفاده کنندگان نیز فقط حق استفاده . پرتو قانون، مانع استفاده عموم گردد

use) داشتن امتیاز انحصاري استفاده از مال دارند و نمی توانند بر مبناي(Privilege)  مانع
در نتیجه هیچ شخصی نمی تواند بر مبناي عمومی بودن مال دیگري را . استفاده دیگران گردند

از استفاده از آن بازدارد یا اینکه اگر آن مال، توسط دیگري در حال استفاده می باشد مدعی 
  مثال بارز این امر در استفاده از . صرف گرددتقدم در تصرف خود شده و مانع تصرف مت

برخی . الزم به ذکر است که اموال عمومی داراي انواعی می باشند صندلی هاي پارك می باشد
 Open access communal propertyاز آنان که در دسترس همگان هستند موسوم به 

 Limited accessاین مفهوم در برابر   .(Clark n kohler, 2005, 38)می باشند
communal property استعمال می گردد .  

برخی اصالحات در حقوق اموال انگلستان وجود دارد که می تواند گمراه : اصطالحات مشابه
. است که بهترین ترجمه براي آن مشاعات می باشد Commonsبراي نمونه واژه . کننده باشد

اموالی که استفاده از  همچنینآن و  این کلمه بیشتر در مورد امالك و حقوق مشاعی راجع به
  .(Ibid: 63)آن براي عموم آزاد است مورد استفاده قرار می گیرد
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  :حقوق فرانسه -3
استفاده می شود؛  ولی باید  Domaine publicگاهی در ترجمه اموال عمومی از واژه  

هادهاي دولتی اموالی که تحت مالکیت دولت و ن. توجه داشت اموال عمومی بر دو نوع هستند
 Domaineاین قبیل اموال به . بوده و در عین حال به مصارف و مصالح عمومی اختصاص دارند

public de l’etat   قانون جامع اموال  5261-1براي نمونه رك به ماده (مشهور می باشد
 دسته دیگري از اموال. اینگونه اموال مشابهت زیادي به اموال ملی ما دارند). اشخاص عمومی

  .عمومی که تحت مالکیت دولت نبوده و همین دسته است که مشابه اموال عمومی ما می باشد
نمونه این اموال شامل . می باشد)منسوخ(قانون مدنی فرانسه  538اموال عمومی موضوع ماده 

معیار . ، رودهاي قابل قایق یا کشتی رانی، سواحل، بنادر و اسکله ها می باشدنهااجاده ها، خیاب
البته این معیار . ص اموال عمومی عدم امکان تملک آن توسط اشخاص خصوصی می باشدتشخی

معیار . زیرا اموال مزبور و کال اموال عمومی، ملک دولت نیز به حساب نمی آیند. دقیق نمی باشد
ماده (دقیق تر اینست که اموال عمومی قابلیت نقل و انتقال نداشته، مشمول مرور زمان نشده

. و استفاده تعیینی یک استفاده عمومی می باشد) ي دولتیسازمان هان جامع قانو 1-1311
و هر گونه دخل و تصرف در نوع استفاده از ) خروج مال از جرگه اموال عمومی(انتقال، انتزاع

بعبارتی ). قانون مزبور 2111- 3ماده (مال فقط با طی تشریفات قانونی امکان پذیر خواهد بود
با نگاهی . این حقوق نیز پذیرفته شده است در )Inalienabilite(بودناصل غیر قابل انتقال 

  قانون مدنی پی  538به قانون جامع اموال اشخاص عمومی، به مبناي نسخ ماده 
در ماده مزبور تفکیکی که در خصوص اموال عمومی متعلق به نهادهاي عمومی و سایر . می بریم

  . داموال عمومی بعمل آمده است مسکوت مانده بو
-1ماده (ي دولتی تحت شرایطی بال مانع استسازمان هابا این وجود انتقال اموال در بین 

انعقاد همان قانون  1414- 16مطابق ماده  همچنین). قانون جامع اموال اشخاص عمومی 3112
  . هرگونه قرارداد جهت تصرف اموال عمومی موکول به مجوز مخصوص می باشد

 Code général de la propriété) اشخاص عمومی اموالقانون جامع  2121-1در ماده 
des personnes publiques) در خصوص نوع استفاده از اموال عمومی اصلی برقرار شده ،

  مطابق این اصل، استفاده و مصرف اموال عمومی باید در جهت مصارف عمومی. است
(l'utilité publique) غیر قابل تغییر استبوده و نوع استفاده و مصرف از مال عمومی .

  ).2122-2(استفاده یا تصرف اموال عمومی نمی تواند دائمی باشد همچنین
غیر قابل ) اموال عمومی که اداره آن با این اشخاص است(اموال اشخاص عمومی همچنین

  ). 2311- 1ماده (توقیف می باشد
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صرف و انتقال این اموال عمومی به چند دسته تقسیم شده و مقررات مفصلی به نحوه اداره، ت 
با عنایت به مفاد قانون فوق می توان اموال عمومی را در دسته . گونه اموال اختصاص یافته است

 - 2اموال عمومی دریایی که شامل ساحل و دریاي سرزمینی می باشد  - 1: هاي ذیل جاي داد
اموال  -5راه آهن  -4اموال عمومی جاده اي  - 3) رودخانه اي(اموال عمومی واقع در رودها

  .عمومی فضایی
 Le domaine communalقانون اخیر به اموالی اشاره شده که به  1123-3در ماده 
نمونه اي که براي این گونه اموال ذکر شده است مربوط به مال غیر منقولی است . مشهور است

پایان که مالک آن باید تا مهلت معینی پس از انتشار آگهی فراخوان خود را معرفی نماید و در 
 Le domaine communalمهلت و در فرض عدم شناسایی مالک، مال با طی تشریفاتی جز 

سپس با طی پاره اي اعمال اداري، مال . که گونه اي از اموال عمومی می باشد وارد می گردد
بعبارتی پس از عدم شناسایی مالک و تا قطعی شدن مالکیت . وارد مالکیت دولت می شود

  . ینابینی دارد و به اموال عمومی نزدیک تر استدولت، مال حالت ب
  

  نتیجه گیري: ه
اصطالح اموال عمومی داراي کاربردهاي متفاوتی است؛ ولی می توان براي آن معناي عام و  

  در معناي عام شامل اموال عمومی به مفهوم خاص و اموال دولتی . خاص در نظر گرفت
ی گردد که یا از قبیل راه و جاده بوده که سابقه در معناي دقیق به اموالی اطالق م. می گردد

مالکیت آن مشخص نباشد و یا آنکه از قبیل پارك و میدان بوده که از طرف دولت جهت 
پس نهر طبیعی جز اموال ملی است؛ بر خالف نهري که . استفاده عموم مردم اختصاص می یابد

ست که تحت مالکیت عموم مردم از خصایص اینگونه اموال آن. به دست انسان احداث می گردد
البته در موارد استثنایی ممکن است با تصویب . بوده و اصل بر عدم امکان واگذاري می باشد

این واژه در معناي عام خود شامل اموال دولتی و . قوانین خاص، امکان انتقال اموال فراهم آید
ت و متاسفانه قانونگذار نیز به ملی نیز می گردد که البته این کاربرد در زبان حقوقی نادرست اس

رفع برخی از قانون  9براي نمونه می توان به بند ج ماده . این مهم توجه بایسته نداشته است
 )26(ماده«: بر اساس این بند. اشاره کرد 1387مصوب  گذاري صنعتی موانع تولید و سرمایه

  :گردد به شرح زیر اصالح می قانون معادن
برداري مواد معدنی و دفع مواد باطله  ه و استخراج و انباشت و بهر محدوده مربوط به اکتشاف

ها و مراتع کشور  واقع در منابع ملی بنا به تقاضاي وزارت صنایع و معادن توسط سازمان جنگل
شود و به عرصه عملیاتی معدن  گردد که مساحت این محدوده در مجوز صادره قید می ثبت می
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دن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنایع و معادن مربوط بوده و تا پایان عمر مع
شود به منزله  بود و هرگونه عملیات خارج از مواد مندرج در مجوزهایی که صادر می خواهد

در این بند اموال عمومی در معناي اموال ملی بکار  .»شود تصرف در اموال عمومی محسوب می
  . 1ل ملی استهاي طبیعی جز اموا در واقع ثروت. رفته است

پس می توان گفت اموال ملی نیز باید در کنار اموال دولتی و اموال عمومی، دسته جدیدي را 
  . ي هاي بعدي مورد توجه قرار گیردقانونگذارتشکیل داده و این مهم باید در 

  
   موانع داوري پذیري اختالفات مربوط به اموال عمومی و تحدید آن :بند دوم

قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع دعاوي راجع به  457اسی و ماده قانون اس 139در اصل 
با این حال قوانین جدید و رویه مستقر نهادهاي دولتی . اموال عمومی به داوري منع شده است

پس باید براي جمع قوانین . بیش از قبل ارجاع اینگونه اختالفات را به داوري توصیه می نماید
  . نهاد داوري در اینگونه اختالفات چاره اي اندیشیدمزبور و البته در جهت تقویت 

نکاتی که در خصوص ارجاع اختالفات راجع به اموال دولتی به داوري گفته شد در اینجا نیز 
  منتها در مورد اموال عمومی، موضوع انتقال پذیري اموال نیز مطرح . صادق است

  . می گردد
اگرچه اداره، . قل و انتقال برخوردار نیستنداموال عمومی بر خالف اموال دولتی از قابلیت ن

حفظ و نگهداري از اموال عمومی بر عهده دولت می باشد و نهادهاي دولتی بر مبناي همین 
را به مالک اموال نزدیک می کند؛ ولی  آنهاوظیفه داراي پاره اي اختیارات می باشند که نقش 

در واقع اموال عمومی به عموم . در عین حال دولت مالک اموال عمومی محسوب نمی گردد
از همین رو دولت نمی تواند امول مزبور را ). 272، 1383طباطبایی موتمنی، (مردم تعلق دارد

  . منتقل نماید
از طرفی فقط اشخاصی می توانند به داوري مراجعه نمایند که حق انتقال آزادانه اموال 

و ) قانون مدنی فرانسه نیز آمده است 2059این قاعده در ماده (موضوع اختالف را داشته باشند
از آنجا که دولت فاقد چنین حقی است لذا نمی تواند اختالفات راجع به اموال عمومی را به 

از همین رو در خصوص اموال عمومی می توان با قاطعیت بیشتري از عدم . داوري ارجاع نماید
  . امکان ارجاع اختالفات به داوري سخن گفت

                                                
قانون مجازات  33، بند ب ماده 1386 قانون مدیریت خدمات کشوري 99و  51در همین راستا رك به مواد  . 1

    ... .و  1376قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت  10، ماده 1382جرایم نیروهاي مسلح 



 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
   181/ داوري پذیري دعاوي مربوط به اموال عمومی و دولتی 

 

. و آمریکا منعی در ارجاع اختالفات مزبور به داوري مشاهده نشده استدر حقوق انگلستان 
در این USA و هم قانون داوري ایاالت متحده 1996هم قانون داوري انگلستان مصوب 

  . خصوص سکوت اختیار کرده اند که باید با توجه به اصل، قایل به جواز این امر شد
نهادهاي عمومی و دولتی در مراجعه به قانون مدنی فرانسه به محدودیت  2060در ماده 

  به عبارتی محدودیت به طرفین داوري و نه به موضوع داوري بر . داوري تصریح شده است
  با اینحال نهادهاي عمومی که در زمینه هاي تجاري و صنعتی فعالیت دارند . می گردد

  . می توانند تحت شرایطی اختالفات خود را به داوري ارجاع دهند
  

  ارجاع اختالفات مربوط به اموال موسسات عمومی غیر دولتی: مبند سو
و  1373با عنایت به ماده واحده قانون فهرست اسامی موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 

باید گفت موسسه عمومی غیر دولتی  1385قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  3نیز ماده 
ست و با تصویب مجلس شوراي ا واحد سازمانی مشخصی است که داراي استقالل حقوقی

بودجه ساالنه آن از محل منابع %) 50(شود و بیش از پنجاه درصد  اسالمی ایجاد شده یا می
صندوق تامین  .دارد و خدماتی است که جنبه عمومی  دار وظایف  عهده غیردولتی تأمین گردد و

نه موسسات اصوال جز اینگو. اجتماعی، بنیاد مسکن و بنیاد شهید نمونه این گونه موسسات اند
اشخاص حقوق عمومی محسوب می شوند و برخی از وظایف حاکمیتی دولت را عهده دار می 

  .باشند
د بند براي نمونه مطابق . در خصوص اموال برخی از این موسسات صراحت قانونی وجود دارد

  هاي  وجوه، اموال، ذخائر و دارائی« : قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی 11ماده 
حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق   هاي بیمه اجتماعی و درمانی در صندوق

است، هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی  هاي جامعه تحت پوشش به همه نسل
. »ها خواهد بود چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوق  هاي موصوف در دولت با صندوق

مطرح می شود مربوط به داوري پذیري اختالفات راجع به اموال این گونه موسسات سوالی که 
دولتی نیستند چون تحت مالکیت . اموال این گونه موسسات نه دولتی اند و نه عمومی. است

دولت نمی باشند؛ عمومی نیستند چون اوال در تعریف اموال عمومی نمی گنجند یعنی جهت 
. ستند؛ ثانیا مطابق برخی قوانین، در حکم اموال عمومی اندمصرف و مصالح عموم جامعه نی

از همین روست که اموال این قبیل . یعنی فقط از برخی جهات شبیه اموال عمومی می باشند
  .موسسات از قابلیت نقل و انتقال برخوردارند
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ع به به نظر ما و با عنایت به قابلیت نقل و انتقال اموال این گونه موسسات، اختالفات راج
در برخی مقررات خاص به این مهم . اموال موسسات عمومی غیر دولتی داوري پذیر می باشد

آیین نامه معامالت صندوق تامین اجتماعی،  17براي نمونه مطابق بند ي ماده . اشاره شده است
تعیین تکلیف در خصوص نحوه حل اختالف از شروطی است که گنجاندن آن در قرارداد الزامی 

اشاره اي به ارجاع اختالف به داوري نشده است ولی البته در این آیین نامه . است فرض شده
  . رویه مستقر در این صندوق، درج شرط داوري می باشد

  
  گیري نتیجه

در معناي عام به اموال دولتی به . اصطالح اموال دولتی داراي دو معناي عام و خاص است 
البته گاهی به معنی اموال . اطالق می گردد) لیاموال م(معناي خاص و نیز به اموال حکومت

اموال دولتی به معنی دقیق کلمه، . عمومی نیز بکار گرفته می شود که این کاربرد اشتباه است
ملک دولت بوده، اصل بر امکان واگذاري آن است و این واگذاري بر اساس قوانین عام صورت 

اموال دولتی به معنی عام . لت بکار می روداینگونه اموال بیشتر در اعمال تصدي دو. می پذیرد
نیز ) که مشترکات عمومی و انفال هم خوانده می شود(یا همان اموال ملی یا اموال حکومت

اگرچه ملک دولت بوده و اصل بر امکان واگذاري آن است ولی واگذاري آن بر اساس قوانین 
ی دولت مورد استفاده قرار این قبیل اموال در راستاي اعمال حاکمیت. خاص قابل تحقق است

  .می گیرد
  در معناي خاص به اموالی گفته  .است اموال عمومی نیز داراي معناي عام و خاص

می شود که ملک عموم مردم بوده، اصل بر عدم امکان واگذاري آن است و اختصاص به اعمال 
تفاده ساکنین راهها و شوارع عام، پارك ها میادین و کال اموالی که جهت اس. حاکمیتی دارد

در معناي عام به اموال ملی نیز اطالق . مکانی خاص اختصاص می یابد در زمره این اموال است
می گردد این اصطالح گاهی در معنی اموال دولتی به معنی خاص مورد استفاده قرار می گیرد 

  . که این کاربرد نادرست است
به داوري را دارند که حق  در داوري ها اصل مسلم اینست که فقط اشخاصی حق مراجعه

از همین رو از لحاظ منطقی فقط دعاوي . انتقال آزادانه اموال موضوع اختالف را داشته باشند
از همین رو بعید نیست که . راجع به اموال عمومی اند که قابلیت ارجاع به داوري را ندارند

که در ردیف اموال (مقصود مقنن قانون اساسی و قانون آیین دادرسی مدنی از اموال دولتی
اموال دولتی باشد که براي مصارف و مصالح عمومی اختصاص داده شده ) عمومی قرار داده است

که عبارت اموال دولتی و اموال عمومی را به هم متصل نموده است موید ) و(وجود حرف . است
ال دولتی در بین امو. این نظر است که اموال عمومی و دولتی در حکم هم قرار داده شده اند
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یعنی (مطابق قوانین عمومی امکان پذیر نمی باشد آنهافقط آن دسته از اموال دولتی که انتقال 
مشابه ) همان اموال ملی و اموال دولتی که در اعمال حاکمیت مورد استفاده قرار می گیرند

که در  از این رو باید گفت اختالفات راجع به  اموال دولتی به معنی خاص. اموال عمومی هستند
  .  نمی باشند 139جهت تصدي گري استعمال می شوند مشمول اصل 

از لحاظ منطق حقوقی، هیچ مبنایی در داوري پذیر نبودن اینگونه دعاوي در  همچنین 
شوراي نگهبان می تواند با ارائه این تفسیر کمک شایانی به اعتبار و . دسترس نمی باشد

  . الن آراي داوري بکاهدگسترش جایگاه داوري کرده و از موارد بط
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